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Tarybos bendroji pozicija Parlamento siūlomi pakeitimai

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 26
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5 a) Perėjimas nuo kelių prie jūrų 
transporto yra reikšminga transporto kiekio 
keliuose, užterštumo ir transportavimo 
išlaidųmažinimo priemonė; todėl tai reikėtų 
skatinti, o ne trukdyti.

Or. it

Justification

To emphasise that the modal shift from road to sea shipping is a valid solution to road 
transport problems, and in some cases the only solution, and should therefore be encouraged. 
In connection with the amendment tabled to Article 4a(4), efforts should be made to prevent 
an increase in costs resulting from implementation of the provisions from hampering the 
modal shift from road to sea transport.
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Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 27
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Dėl laivyno visuotinumo turi būti 
sutelktos visos pastangos rasti tarptautinius 
sprendimus. Komisija ir valstybės narės 
turėtų bandyti pasauliniu mastu užtikrinti, 
kad TJO sistemoje leidžiamas laivų kuro 
sieringumas būtų sumažintas. Komisija taip 
pat turėtų ištirti MARPOL konvencijos VI 
priede nurodomų naujų Bendrijos jūrinių 
plotų, kaip SOx išmetalų kontrolės plotų, 
privalumus.

Or. es

Justification

The Commission should look into the effects of the designation of new Emission Control 
Areas. On the basis of its findings, an international solution should be found. Not all Member 
States can guarantee that vessels in transit through their seas use the fuels specified in the 
directive.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 28
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Ši direktyva turėtų būti traktuojama 
kaip pirmas žingsnis siekiant mažinti laivų 
sieringų išmetalų kiekį ir kaip tolimesnės 
aktyvios veiklos mažinant išmetalų kiekį 
pradžia. 
Įsigaliojus šiai direktyvai Komisija turi ir 
toliau stebėti teršalus ir apie pažangą 
reguliariai pranešti Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en
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Justification

This amendment is designed to ensure that there is a phased move toward the reduction of 
sulphur emissions.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 29
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Komisija turėtų ištirti MARPOL 
konvencijos VI priede nurodomų naujų 
Bendrijos jūros plotų, pvz., Viduržemio 
jūros ir Šiaurės Atlanto, Vakarų 
Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos 
vandenų, kaip SOx išmetalų kontrolės 
plotų, sąnaudų ir naudos santykio poveikį.

Or. el

Justification

A global approach is required, not simply measures on a regional basis designed to reduce 
emissions of sulphur dioxide and other pollutants from marine fuels. Such an approach could 
include a study of the impact, in cost-benefit terms, of designating new Community maritime 
areas as SOx Emission Control Areas.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi

Pakeitimas 30
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnio 7 a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

7a. Komisija užtikrina, kad visas ES 
finansavimas, skatinant modalinį perėjimą 
prie transportavimo vandeniu, įskaitant 
Marco Polo ir  jūrinius greitkelius, sudaro 
sąlygas naudoti kurą, kurio sieringumas 
neviršija: 
- 0,5 proc. Baltijos ir Šiaurės jūrose,
- 1,5 proc. kituose ES jūriniuose plotuose 
iki 2012 m. sausio 1 d., o po to – 0,5 proc.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 31
1 straipsnio 5 punktas

4 a straipsnio 7 a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

7a. Iki 2012 m. valstybės narės, apie tai 
pranešusios Komisijai, gali daryti išimtis 
laivams, plaukiojantiems atvirose jūrose 
trumpais maršrutais, kurie yra alternatyva 
pagrindinėms sausumos susisiekimo 
priemonėms. 

Or. it

Justification

Identifying and exempting shipping routes that are competitive in both economic and 
environmental terms with road transport would reduce road congestion and the high social 
costs deriving from the environmental and energy impact and high accident rates associated 
with road transport. The proposal is in keeping with the objective of cutting emissions in 
proximity to urban areas and with the Commission's transport policy White Paper provisions 
on developing the Motorways of the Sea initiative.

Pakeitimą pateikė Aldis Kušķis

Pakeitimas 32
1 straipsnio 5 punktas

4 a a straipsnio (naujas) -1 a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

-1a. Šiame straipsnyje nustatytos sąlygos 
yra privalomos po 7 straipsnyje pateiktos 
peržiūros procedūros. 

Or. en

Justification

The second phase limit values should not be mandatory before the review procedure laid 
down in Article 7.
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 33
1 straipsnio 5 punktas

4 b straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) (Direktyva 1999/32/EB)

ca) laivams, kurie gali įrodyti, kad jie 
naudoja mažesnio kaip 1,0 proc. 
sieringumo kurą;

Or. en

Justification

The addition of this exemption provides incentives to reduce the overall emissions from ships.  
The 1,0% equivalent is proposed rather than 0,5% since the max 1,0% quality is more widely 
available and provide more than adequate reductions relative to a combination of higher 
sulphur fuel oil and the at port requirement of 0,1%, because only a minor part of the overall 
fuel oil is consumed at berth.

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 34
1 straipsnio 5 punktas

4 b straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas) (Direktyva 1999/32/EB)

cb) laivams, kurie gali įrodyti, kad juose 
yra įdiegtos technologijos (įskaitant tiek 
pagalbinį, tiek pagrindinį variklį), 
mažinančios visų sieros oksidų išmetalus 
iki 4,0g SO2/kWh ar mažiau, skaičiuojant 
nuo bendro sieros dioksido išmetalų kiekio.

Or. en

Justification

The addition of this exemption provides incentives to reduce the overall emissions from ships.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 35
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
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6 straipsnio 2 dalies a punktas (Direktyva 1999/32/EB)

b) 2 dalies a punktas keičiamas štai taip: b) 2 dalies a punktas keičiamas štai taip:

„a) ISO metodas 8754 (1992) ir PrEN ISO 
14596 sunkiajam mazutui ir jūriniam kurui;“

„a) EN ISO 8754 (2003) metodas ir EN ISO 
14596 (1998) sunkiajam mazutui ir jūriniam 
kurui;“

Or. es

Justification

Technical adjustment to bring the test methods set out in the common position up to date.

Pakeitimą pateikė Aldis Kušķis

Pakeitimas 36
1 straipsnio 7 punktas

7 straipsnio 2 d a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

da) 4 c straipsnio įgyvendinimas. 

Or. en

Justification

Implementation of Article 4 c on "Trials and use of new abatement technologies" should be 
taken into account in reports and review proposals by the Commission required in Article 7.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 37
1 straipsnio 7 punktas

7 straipsnio 2 dalis (Direktyva 1999/32/EB)

2. Inter alia, remdamasi: 2. Inter alia, remdamasi: 
a) metinėmis ataskaitomis, įteiktomis pagal 
šio straipsnio 1 dalį;

a) metiniais pranešimais, įteiktomis pagal šio 
straipsnio 1 dalį;

b) pastebėtomis oro kokybės, rūgštėjimo, 
kuro sąnaudų ir modalinio perėjimo 
tendencijomis; ir 

b) pastebėtomis oro kokybės, rūgštėjimo, 
kuro sąnaudų ir modalinio perėjimo 
tendencijomis; ir

c) po Bendrijos parodytos iniciatyvos TJO 
priemonėmis pasiekta pažanga, siekiant 

c) po Bendrijos parodytos iniciatyvos TJO 
priemonėmis pasiekta pažanga, siekiant 
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mažinti sieros oksidų išmetalus iš laivų; mažinti sieros oksidų išmetalus iš laivų;
d) 4 a straipsnio 4 dalyje esančių priemonių 
nauja sąnaudų ir naudos analize, įskaitant 
tiesioginę ir netiesioginę naudą aplinkai,

d) 4 a straipsnio 4 dalyje esančių priemonių 
nauja sąnaudų ir naudos analize, įskaitant 
tiesioginę ir netiesioginę naudą aplinkai;

Komisija iki 2008 m. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą.

Komisija iki 2008 m. pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ir 
pasiūlymus dėl šios direktyvos dalinio 
pakeitimo, ypač dėl antrosios stadijos 
sieringumo apribojimų, nustatytų kiekvienai 
kuro kategorijai ir, atsižvelgiant į TJO darbą  
pagal MARPOL konvencijos VI priedą, 
jūrinėms zonoms, kuriose naudojamas mažai 
sieringas laivų kuras.

Kartu su ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymus dėl šios direktyvos pataisymo, 
ypač dėl antrosios stadijos sieringumo 
apribojimų, nustatytų kiekvienai kuro 
kategorijai ir, atsižvelgiant į TJO darbą, 
jūrinėms zonoms, kuriose naudojamas mažai 
sieringas laivų kuras.

Or. es

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 38
1 straipsnio 7 punktas

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (Direktyva 1999/32/EB)

Kartu su ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymus dėl šios direktyvos pataisymo, 
ypač dėl antrosios stadijos sieringumo
apribojimų, nustatytų kiekvienai kuro 
kategorijai ir, atsižvelgiant į TJO darbą, 
jūrinėms zonoms, kuriose naudojamas 
mažiau sieringas laivų kuras.

Kartu su ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymus dėl šios direktyvos pataisymo, 
ypač dėl antrosios stadijos sieringumo 
apribojimų, nustatytų kiekvienai kuro 
kategorijai ir, atsižvelgiant į TJO darbą, 
jūrinėms zonoms, kuriose naudojamas 
mažiau sieringas laivų kuras. Ypač Komisija 
atsižvelgia į:
a) papildomų išmetalų sieringumo 
kontrolės zonų nustatymą ES jūrose;
b) 0,5 proc. jūrinio kuro, kuris naudojamas 
išmetalų sieringumo kontrolės zonose, 
sieringumo ribą,.
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Or. en

Justification

This amendment is designed to ensure that there is a phased move toward sulphur reduction 
in two specific areas.

Pakeitimą pateikė Aldis Kušķis

Pakeitimas 39
1 straipsnio 7 punktas

7 straipsnio 4 a dalis (nauja) (Direktyva 1999/32/EB)

4a. Remdamasi šio straipsnio 1–4 dalimis 
Komisija teikia pasiūlymus dėl šios 
direktyvos peržiūrėjimo, ypač dėl antrosios 
stadijos sieringumo apribojimų, nustatytų 4 
aa straipsnyje, įsigaliojimo. 

Or. en

Justification

The second phase limit values should not enter into force before a review procedure based on 
paragraphs 1 to 4 of Article 7.


